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Tegevusaruanne 2020

2020 oli Tartu Pereliidu jaoks hea aasta. Vaatamata COVID-19 levikule oli meil võimalus siiski

mõned üritused korraldada, peredele riide- ja toiduabi vahendada ning hoida liitu aktiivsena ka

keerulisel ajal. Ühinguga liitus 131 uut perekonda, ühingust lahkus omal soovil 7 peret, 23 peret

arvasime välja võlgnevuse tõttu pereliidu ees. Eelmise aasta lõpus oli Tartu Pereliidus 500

perekonda.

Liikmetele suunatud tegevustest toimusid erinevad Pereklubi koolitused ja õpitoad, mängumaa

külastus, V Spa ühiskülastus, üks teatrireis, Isadepäeva üritus Lange Motokeskuses, vestlusõhtu

naistearstiga, üks üldkoosolek, Lõuna-Eesti lasterikaste Suvepäev koos naaberühingutega ja

jõulupidu. Alguse sai armas traditsioon tervitada uusi liikmeid tervituspeoga ning detsembris toimus

ka advendihommik.

Alljärgnevalt saab tutvuda meie tegevustega aastal 2020.

Jaanuar

5. jaanuari õhtul kõlasid Tartus, Ahhaa Keskuses laste kilked, luuletused ja laulud, lisaks täitus

Teaduskeskus mängulusti, sagina ja ootusärevusega- kogunesid Tartu Pereliidu suurpered, et

üheskoos uut alanud aastat tervitada. Saime osa ülivingest teadusshow´st, kohtusime jõuluvana ning

päkapikkudega, saime põnevas töötoas meisterdada ning Kohvik Newtonis maiustada. Lapsed olid

korralikult valmistunud ning jõulutaadile ning päkapikkudele said ette loetud pikad luuletused ja ette

lauldud imelised laulud. Lisaks sai sellel õhtul palju kallistatud ning häid soove uueks aastaks

soovitud. Tegemist oli Tartu Pereliidu ajaloo suurima jõulupeoga, kus osales ligi 1000 inimest 175-st

suurperest.

Tänu ühele armsale eraannetajale saime välja loosida 3 perekonda, kes said koju viia suured

kommikarbid.
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20. jaanuari õhtul kogunesid paarkümmend küpsetushuvilist Tartu Pereliidu pesakesse, et koos meie

liidu Kristaga õppida valmistama maitsvaid soolaseid ja magusaid kringleid. Kohapeal valmis soolane

ja magus kringel ning iga osaleja lahkus õpitoast magusa kringliga, mis oli vaja kodus vaid ahju pista.

28. ja 29. jaanuar oli Tartu Pereliidu pesake taas maitsvat lõhna ja toredaid inimesi täis. Teisipäeva ja

kolmapäeva õhtul said kõik huvilised meie liidu Krista juhendamisel osa pirukate valmimisprotsessist

ning toreda ühistööna valmisid imemaitsvad liha-, singi- ja viineripirukad.

Veebruar

1.veebruaril käisime külas Krista Pilatese stuudios, kus Krista tegi meie liidu kahele grupile

tutvumistreeningu.

Laupäeval, 8. veebruaril, valmisid Tartu Kutsehariduskeskuses koolitaja Irina Võsari juhendamisel

imelised sefiiritordid.
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Laupäev, 8. veebruar oli Tartu Pereliidu jaoks väga eriline päev. Meil oli suur au ja rõõm tervitada

oma uutes ruumides kõiki neid armsaid inimesi, kes lasterikaste võrgustikus üle Eesti oma piirkonna

suurperede eest seisavad ning nende jaoks olemas on. Päev algas meil Eesti Lennuakadeemias

traditsioonilise liikmete päevaga ning päeva lõpetasime Tartu Pereliidu pesakeses. Oli südamlik ja

armas õhtupoolik küünlavalgel, mil said jagatud nii mõnedki mõtted ja unistused.

Esmaspäeval, 10. veebruaril kohtusime Tartu Pereliidu pereema Mirjamiga, kes on hariduselt

psühholoog – pereterapeut, meie hubases kontoris, kus saime mõnusas vestlusringis arutleda

erinevatel koolituste teemadel.

17. veebruari õhtul kuulus Metsapere mängumaa ainult Tartu Pereliidu peredele. Toimus meie liidu

Sõbrapäevatrall. Kui tavaliselt oleme Sõbrapäeva tähistanud koos Vastlapäevaga Otepääl

tuubitamas, siis 2020. aastal olime sunnitud ürituse siseruumidesse tooma. Metsapere Mängumaa oli

selleks suurepärane koht, sest seal saime ka väikesed kelgu- ja tuubisõidud ära teha. Kõigile oli

avatud meisterdamise töötuba, kus valmisid armsad hiirekesed ja südametega joogikõrred. Õhtu

lõpetasime üheskoos diskot ja limbot tantsides.
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18. veebruar oli üks väga mõnus õhtu koos toredate inimeste ning loomingulise tegevusega. Luke
mõisa Käsitöökojas valmisid meie liidu Kaire juhendamisel imelised ehtetoorikud, mis järgmisel
kohtumisel saavad kenasti glasuuritud ning kolmandal korral valmivad neist päris ehted.

20. veebruari õhtul alustasime vahvate kohtumisõhtutega ning meie esimeseks külaliseks oli üks väga
armas, sõbralik ja tore noor inimene, kes on 2018 aasta Aasta Youtuber ja kellel oli ka oma telesaade
"Hensugusta show". Meid külastas Henri Karpov ehk Hensugusta, kes on juhtumisi pärit meie liidu
ruumide lähistelt, Ülenurmelt. Henri rääkis oma elust youtuberina, kuidas ta selleni jõudis, kuidas
sündis nimi Hensugusta, sotsiaalmeedias sisu loomisest, telekogemusest, oma armsatest
pereliikmetest ja paljust muust. Meie ruumid olid suuri ja väikeseid huvilisi täis ning küsimusterahe ei
tahtnud kuidagi lõppeda. Henri viskas talle omasel moel nalja, vastas küsimustele, oli avatud ning
tundis rõõmu nii paljude sõpradega kohtumisest. Sellest õhtust jäid kõrvu kõlama kaks erilist
mõttetera- jää alati iseendaks ja pere on siin elus kõige olulisem! Need olid Henri sõnad ja tegid
kahtlemata hingele pai .

Tartu Pereliidu liikmed otsustasid 22. veebruaril koos saiakesi küpsetada. Valmisid maitsvad
glasuuriga kaneelirullid, juusturullid ja moonirullid, juhendajaks ikka meie Krista.
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Sportlik ja meeleolukas koolivaheaja hommik Lõunakeskuse Liuväljal 27. veebruaril. Võimalus
käsikäes jääl liuelda ja koos olla.

28. veebruari õhtul kogunesid Tartu Pereliidu emad taas hubasesse Luke käsitöökotta, et värvida ja
glasuurida eelmisel korral valminud ehtetoorikud.

Märts
2. märtsi õhtul kogunesid Tartu Pereliidu ruumidesse käsitööhuvilised, et üheskoos vaipa heegeldada.
Juhendajaks meie liidu Kaire.
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Tartu Pereliidu noored kolisid 7. märtsil paariks tunniks Ettevõtlusküla tehislinnakusse, et
täiskasvanutelt üle võtta ettevõtete ja riigiasutuste juhtimine. Ligi kolmkümmend kuni 12-aastast
ülimotiveeritud last asusid juhtima panka, remonditöökoda, elektroonikapoodi, pudipadi poodi ning
juuksurisalongi. Lapsed seadsid oma ettevõtmisele eesmärgid ning etteruttavalt võib juba öelda, et
kõik ettevõtted suutsid olla kasumlikud ning eesmärgiks seatud autoostud ja puhkusereisid said teoks.
Lapsed õppisid kahe tunni jooksul raha olemust, ettevõtte juhtimist, turundust ja müüki.

7. märtsil käisid Tartu Pereliidul külas Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingu liikmed, et üheskoos

Tartu Pereliidu liikmetega küpsetada maitsvaid kringleid. Juhendajaks Tartu Pereliidu Krista, kelle

õpitoad meie ühingus juba väga populaarseks on saanud. Nüüd on hea meel jagada Krista teadmisi

ka naaberühingute liikmetega. Kohapeal valmisid soolane ja magus kringel ning igaüks sai koju

minna kringliga, mis kodus vaid küpsetamist vajab ning siis juba terve pere maiustada saab

Mai
Maikuu kolmandal nädalavahetusel sai teoks tehtud pitskleidi kudumise koolitus ning väikeses ringis
said valmis kootud kaunid proovilapid. Meie juhendajaks oli Ivika Viljasaar, kes jagas lahkelt oma
kogemusi ja teadmisi ning on valmis meie kõrval olema seni kuni kõnnime ringi isetehtud kaunites
pitskleitides.
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Maikuu kolmandal nädalal toimus kolmas savitöötoa kohtumine, et ehted enne suve valmis
meisterdada. Lisaks mõnusale nokitsemisele andis õhtule erilise tähenduse ka taaskohtumisrõõm üle
mitme kuu ja nii sai õhtutundideni üksteise seltsi nauditud ning lihtsalt lobisetud. Loomulikult
arutasime ka Pereliidu tulevikuplaane ja kõik mõtted ootavad nüüd elluviimist.

Juuni
10. juuni õhtul kogunesid nobenäpud meie liidu pesakesse polümeersavi voolima. Meie liidu Kaire
juhendamisel valmisid omanäolised ehted.

Juuli
25. juulil kutsusime kokku Tartumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Viljandimaa, Võrumaa ja Pärnumaa
suurpered, et üheskoos veeta üks vahva Perepäev. Meie kohtumispaigaks oli kahtlemata kõige
vingem Lõuna-Eesti ürituste koht Sokka Puhke- ja Vabaajakeskus.
Meile tuli külla Lotte, kellena astus üles Gerli Padar. Toimusid põnevad töötoad Viljandimaa,
Valgamaa, Põlvamaa ja Tartu Pereliidu juhendamisel! Pärastlõunal täitus spordiväljak osalejate ja
kaasaelajatega, et mõõtu võtta sangpommi tõstmises, raskuse eeshoidmises, discgolfis, munaviskes,
jalgpalli täpsuslöökides ja lõpetuseks ka köieveos. Õhtuks oli soojaks köetud suitsusaun, päeva jooksul
oli peredel võimalus sõita kanuu ja paadiga. Kõikide osalejate vahel loosisime välja erinevaid auhindu
ning peaauhind läks seekord Pärnumaale. Väga populaarne oli ka Õnneloos "Iga loos võidab". Päeva
lõpetuseks süütasime lõkke ja tantsisime Mait Maltis and The Band suurepärase tantsumuusika
saatel hiliste õhtutundideni. Seni kuni lapsevanemad tantsu keerutasid, said pere pisemad üheskoos
filmi vaadata.
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Meie ühist päeva vedas üks ägedaim õhtujuht ja pulmaisa Mikk Merekivi, meie ühised hetked püüdis
pilti Silvester Jürjo ja filmis Margus Põldaru. Ööbijatel oli võimalus ka hommikul Sokkal ilusat suveilma
nautida, paadi ja kanuuga sõita, ujuda ning lihtsalt olla.

August
30. augustil võtsime suuna Kääpale, kus asub üks väga äge koht- SA Kalevipoja Koda, et üheskoos
suvele lehvitada ning uut kooliaastat tervitada. Meid ootas seal meie liidu pereema Annika, kes
hoolitses selle eest, et meil kõigil oleks hea olla. Orienteerusime, mängisime mänguhoovis, tutvusime
värskelt renoveeritud muuseumiga ning panime ennast proovile Kalevipoja seikluspargis. Huvilised
said proovida ka virtuaalreaalsust, mis on Eestis ainulaadne. Lehvitasime koos suvevaheajale,
nautisime koosolemist ja astusime palju reipamalt sügisele vastu!

September
12. septembri õhtul toimus Tartu Pereliidu pesakeses esmakordselt uute liitujate tervituspidu.
Kutsutud olid kõik pered, kes on meiega liitunud 2020. aastal alates 1. jaanuarist augusti lõpuni. Selle
algatuse eesmärgiks on kohtuda kõikide meiega liitunud peredega, tutvustada neile meie liidu ruume
ja rääkida Tartu Pereliidu tegemistest ning tulevikumõtetest. Iga pere sai endale ühe Võhma
Valgusevabriku poolt valmistatud nimelise kauni maalinguga Tartu Pereliidu küünla, mis
sümboliseerib kuulumist meie liitu. Meie liidu pereemad Krista ja Eleri olid meile valmistanud
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maitsvad kringlid ja tordi ning õhtu lõppes ühise maiustamisega. Loodame, et sellest saab üks armas
traditsioon ning juba peagi kohtume kõikide nende peredega, kes on meiega liitunud alates
septembrist

15. septembri õhtul võõrustas meid Dorpat Hotel & Convention Centre, kus toimus Tartu Pereliidu
korraldatud Sass Henno loeng- Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge. Kuulamas olid nii Tartu
Pereliidu kui ka meie naaberühingute pered. Sass rääkis meile ausalt ja avameelselt oma lapsepõlve
loo ning enda kujunemisest selleks inimeseks, kes ta täna on. Kõlama jäid mõtteterad, et igaüks meist
on oluline, me ei tohi kellelegi haiget teha ja tuleb julgeda rääkida ka nendel teemadel, mis haiget
teevad. 3 tundi koos Sassiga möödusid linnutiivul ja loodame, et iga osaleja võttis sellelt koolituselt
kaasa endale vajalikud mõtted.
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19. septembril sai Tartu Pereliidus alguse 10 nädalat kestev tehnoloogiaõppe kursus tüdrukutele.
Esimeses Unicorn Squad tunnis ehitasid lapsed pöördlava ja panid ennast proovile elektrimootori
ehitamisel. Päeva lõpetuseks vaatasime viit põnevat etendust, mille jaoks kasutasime laste poolt
ehitatud lavasid ja nende joonistatud lavakujundust. Põnevust jagus nii lastele kui ka juhendajateks
olnud täiskasvanutele.

Oktoober

2. oktoobril kutsusime Pereliidu vabatahtlikud Emajõele seilama, et tänada neid koroonakriisi ajal
antud panuse eest peredele toidukauba jagamisel.

8. oktoobri õhtul kogunesid Tartu Pereliidu liikmed Eedeni Apollo kino saali, et osa saada
üldkoosolekust ning ühisest filmiõhtust. Seoses eriolukorraga Eestis olime sunnitud kevadise
üldkoosoleku edasi lükkama ja seetõttu kohtusimegi oma liikmetega 8. oktoobril, et koos üle vaadata
2019 majandus- ja tegevusaasta aruanne ning need kinnitada. Lisaks sai meie ühing endale uue
3-liikmelise revisjonikomisjoni. Tegime kokkuvõtte suurest kevadisest küsitlusest ning koosoleku
lõpetuseks rääkisime ühingu tulevikuplaanidest.
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Kui tähtsad teemad said räägitud, siis sirutasime pisut jalga, varusime endale midagi näksimiseks, et
siis koos uut Eesti filmi O2 vaadata.

Tartu Pereliidu pered on juba mitu aastat sügisese koolivaheaja algust tähistanud üheskoos V Spa-s
veemõnusid nautides. 2020 aasta ei olnud selles osas erand ja nii möllasid meie liidu pered 18.
oktoobri õhtul V Spa basseinides, sauna-ja soolamaailmas. Meeleolukas õhtu oli kahtlemata
mõnusaks avapauguks koolist vabale nädalale.

21. oktoobri õhtul käis meil külas naistearst dr Marit Saare. Kolm tundi mõnusat vestlust küünlavalgel
möödus märkamatult. Marit rääkis naise elust peale sünnitamist, rõõmudest ja muredest, mis sellega
kaasnevad ning erinevatest eluetappidest naise elus kuni surmani välja. Puudutasime tõsisemaid
teemasid, aga loomulikult ei puudunud õhtust ka lõbusad seigad, mis ühe naistearsti tööga kaasas
käivad. Kõik küsimused said vastused ning tänu mõnusale olemisele kujunes õhtu planeeritust palju
pikemaks.
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27. oktoobri õhtul käisid meie liidu pered Kidsland mängumaal, kus oleme juba mitmeid kordi
mängimas käinud. Meid ootas printsess Anna, kes väikeste tüdrukutega tegeles, poisid said
paugutada Nerf püssidega ja tegevust leidis nii väike kui suur osaleja. Katsime koos laua ning emad
said kohvi kõrvale juttu puhuda ning kogemusi vahetada.

Tartu Pereliidul on saanud traditsiooniks käia kaks korda aastas koos teatris. 2020. aastal nurjas
kevadise teatrikülastuse koroona, aga sügisest teatrikülastust me enam nurjata ei lasknud. Ja nii
võttiski bussitäis Pereliidu liikmeid päikeselisel oktoobrikuu viimasel päeval suuna Pärnu poole, kus
liitusid meiega pered, kes oma transpordiga liikuda otsustasid. Alustuseks tervitas meid Endla
Teatrikohvik maitsva 3-käigulise õhtusöögiga. Pärast seda oligi aeg sammud Endla Teatri saali seada,
et vaadata etendust "Windsori lõbusad naised". Nautisime komöödiat, mis viis publiku väiksesse
Windsori linnakesse ning rääkis loo abielust, rikkusest, armukadedusest ja valedest. Pärast etendust
alustasime koduteed ning südaööl tervitasimegi taas Tartut.

November
Isadepäeva eelõhtul kogunesid Tartu Pereliidu isad Lange Motokeskuses, et veeta koos üks mõnus
õhtu ja tähistada saabuvat isadepäeva. Üritus kujunes rajuks võistluseks, mis tipnes 8 kiirema isa
osalusel toimunud superfinaaliga. Finaali jõudmiseks tuli ajasõidus mahtuda eelpool mainitud 8
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kiirema hulka. Finaal oli kaasahaarav ja põnev ja pärast mõnusat võidukihutamist ootas isasid
Pereliidu ruumides mõnus saunaõhtu koos maitsva võileivatordi ning näksidega.

Novembrikuu esimesel nädalalõpul toimus Tartu Pereliidus PREP-paarisuhtekoolitus kahe suurepärase
koolitaja, Kaia Kapsta-Forrester ja Hannes Hermaküla, eestvedamisel. 3 päeva möödusid kiiresti ning
pühapäeva õhtul lahkusid koolituselt veidi väsinud, kuid rahulolevad ja palju teadlikumad paarid.

16. novembri õhtul toimus Tartu Pereliidu pesakeses avatud juhatuse koosolek. Ootasime koosolekule
liikmeid, kes soovivad sõna sekka öelda Pereliidu uue aasta tegevuskava koostamises. Ja nii koguneski
väike armas seltskond inimesi, kes on valmis meie liidu tegemistes erineval moel kaasa lööma.
Üheskoos said kirja pandud paljud toredad mõtted, mida uuel aastal Pereliidus teha. Kuna samal
päeval tähistas Tartu Pereliidu praegune juhatus oma esimest sünnipäeva, siis ei puudunud laualt ka
maitsvad kringlid, mille meie liidu pereema Krista oli meile küpsetanud.
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27. novembril toimus koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega Tartu Pereliidu peredele lauaetiketi
koolitus. Kahe tunni jooksul sai selgeks, kuidas etiketi järgi pidulikul lõuna- või õhtusöögil käituda ning
mida silmas pidada ja kuidas lauda katta 3- käiguliseks toidukorraks. Koolitus lõppes maistva 3-
käigulise lõunasöögiga koos koolitaja põhjalike soovituste ja näpunäidetega. Lisaks said pered
ülevaate teenindusest ja teenindaja käitumisest kliendiga.

Novembrikuu viimasel nädalalõpul toimus Tartu Pereliidus PREP-suhtekoolitus "Minu suhe on minu
kätes". Koolitajateks olid suurepärased Kaia Kapsta-Forrester ja Matti Orav.
Saime teadlikumaks erinevatest oskustest ja uutest vaatenurkadest, mis on vajalikud sügavamat
rahulolu pakkuva ning emotsionaalselt rikastava lähisuhteni jõudmiseks. Õppisime tundma iseennast
ning varusime nippe, et osata ära tunda ja teha oma elu erinevates etappides võimalikult eluterveid
valikuid.

Detsember
Aasta 2020 oli väga keeruline ja koosolemine on saanud uue tähenduse ning väärtuse... Meie liidu
jaoks on koosveedetud hetked kõige olulisemad, kuid 2020 aasta pakkus neid kahjuks palju vähem kui
varasemad aastad. Aga ühte traditsiooni soovisime me hoida ka sellel keerulisel ajal - kohtuda oma
liikmetega jõulukuul, et koos jõulutunne põue püüda, üksteisele kaunist jõuluaega soovida ning sooja
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tundega uude aastasse astuda. Ja nii me ootasimegi 8. detsembri õhtul liidu peresid Eesti Rahva
Muuseumisse, et vaadata koos Mustkunstiteatri etendust "Võlujõul" ning külastada muuseumi
näitusi. Meie pidu toimus küll oluliselt väiksemas mahus kui esialgselt planeeritud oli, kuid oli
sellegipoolest üks armas õhtupoolik. Oleme ääretult tänulikud, et koostöös ERM-iga saime koos olla
turvaliselt ja mõnusalt.

12. detsembri hommikul startisime Tartust Rakvere suunas, et külastada Rakvere teatrit ning nautida
etendust "Sirli, Siim ja saladused". Andrus Kivirähki tuntud lasteraamatul põhinev lavastus viis meid
rändama kõige sügavamate unistuste maailmadesse, kus kõik on võimalik. Meile sai selgeks, et tuleb
unistada, uskuda ja elada! Pärast etendust jagasid jõuluvanad kõigile kingitusi ning meid ootas
maitsev lõunasöök Rakvere Teatri kohvikus.

3. advedil otsustasime Tartu Pereliidu tegevusaasta lõpule ilusa punkti panna rahuliku
advendihommikuga emadele. Kohtusime Pereliidu pesakeses, et meie liidu pereema Kaire
juhendamisel pokaal-küünlahoidjaid valmistada, jõulumuusikat kuulata ning lihtsalt olla.

Tegevusaruanne 2020



Kui füüsiliselt kohtuda ei saa, siis tuleb teised lahendused leida, et koos midagi põnevat teha. Ja nii
kohtusid videosilla vahendusel ühel hommikul ja mitmel õhtul Tartu Pereliidu emad meie liidu
pereema Evega, kelle juhendamisel valmisid looduslikud kehakoorijad. Kes tegi endale, kes kingikotti
pistmiseks, aga kahtlemata oli see tore ettevõtmine kõigile.

Tartu Pereliit planeerib 2021. aastal jätkata traditsiooniliste üritustega ning luua uusi huvitavaid

ettevõtmisi. Meie korraldada on Heategevuslaat üle-Eestilises Suvekoolis juulikuus. Jätkame Pereklubi

õpitubade ja koolitustega. Eesmärgiks on järgnevate aastate jooksul kasvatada liidu tuntust

ühiskonnas, hoida liikmete arvu ning pakkuda igale liidu perele midagi . 2021. aastal soovime valmis

saada Tartu Pereliidu arengukava järgmiseks viieks aastaks. Pereliidu korraldada on konverents

“Õnnelik perekond”. Tartu Pereliidu juhatus on 5-liikmeline- 4 juhatuse liiget ja esinaine. Aastal 2020

oli Tartu Pereliidus üks tasuline töökoht.

Tartu Pereliidu juhatus

Tegevusaruanne 2020
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 36 859 23 117

Nõuded ja ettemaksed 782 2 632

Kokku käibevarad 37 641 25 749

Kokku varad 37 641 25 749

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 4 577 3 674

Kokku lühiajalised kohustised 4 577 3 674

Kokku kohustised 4 577 3 674

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 22 075 14 368

Aruandeaasta tulem 10 989 7 707

Kokku netovara 33 064 22 075

Kokku kohustised ja netovara 37 641 25 749
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 28 710 13 780

Annetused ja toetused 11 547 13 384

Tulu ettevõtlusest 31 850 51 445

Kokku tulud 72 107 78 609

Kulud   

Jagatud annetused ja toetused 0 -50

Mitmesugused tegevuskulud -51 045 -64 947

Tööjõukulud -9 377 -5 780

Muud kulud -700 -128

Kokku kulud -61 122 -70 905

Põhitegevuse tulem 10 985 7 704

Muud finantstulud ja -kulud 4 3

Aruandeaasta tulem 10 989 7 707
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 28 253 13 780

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 32 504 51 444

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks 0 -50

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -49 799 -64 947

Väljamaksed töötajatele -9 294 -5 780

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
12 547 13 384

Muud rahavood põhitegevusest -473 1 374

Kokku rahavood põhitegevusest 13 738 9 205

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 4 3

Kokku rahavood investeerimistegevusest 4 3

Kokku rahavood 13 742 9 208

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 23 117 13 909

Raha ja raha ekvivalentide muutus 13 742 9 208

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 36 859 23 117
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 14 368 14 368

Aruandeaasta tulem 7 707 7 707

31.12.2019 22 075 22 075

Aruandeaasta tulem 10 989 10 989

31.12.2020 33 064 33 064
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tartu Pereliit 2020. a majandusaastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti raamatupidamise heast tavast ja Raamatupidamise seadusest

tulenevatest nõuetest. Raamatupidamise koostamisel ja esitamisel on rakendatud seaduseid, raamatupidamise alusprintsiipe ja

Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

MTÜ Tartu Pereliit finantsvaradeks on raha ja selle ekvivalendid ning nõuded ostjate vastu.Raha ja raha ekvivalendid ning nõuded ja ettemaksed

 kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,

kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused,

mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata,

on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused kajastatakse vastavad laekumistele ja sihtotstarbele.

Tulud

Ühingu tuludeks on liikmetelt saadud tasud liikmemaksude ja ürituse osalustasud. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu

õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 

Kulud

Ühingu kuludeks on sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kulud ja mitmesugused majandustegevuse kulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse isikuid, kes omavad kas otseselt või kaudselt  kontrolli või märkimisväärset mõju aruandva

majandusüksuse üle.Eesti hea raamatupidamise tava kohaselt loetakse pooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole

üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Pank 36 683 22 702

Kassa 176 415

Kokku raha 36 859 23 117

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 782 782

Ostjatelt laekumata

arved
782 782

Kokku nõuded ja

ettemaksed
782 782

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 632 2 632

Ostjatelt laekumata

arved
2 632 2 632

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 632 2 632
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 928 928

Võlad töövõtjatele 559 559

Maksuvõlad 222 222

Muud võlad 222 222

Muud viitvõlad 222 222

Saadud ettemaksed 2 646 2 646

Muud saadud ettemaksed 2 646 2 646

Kokku võlad ja ettemaksed 4 577 4 577

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 177 177

Võlad töövõtjatele 525 525

Maksuvõlad 197 197

Muud võlad 201 201

Muud viitvõlad 201 201

Saadud ettemaksed 2 574 2 574

Muud saadud ettemaksed 2 574 2 574

Kokku võlad ja ettemaksed 3 674 3 674

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti Lasterikaste Perede

liit
12 384 12 384

Tartu Vallavalitsus 1 000 1 000

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

13 384 13 384

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

13 384 13 384
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 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti Lasterikaste Perede

liit
11 547 11 547

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

11 547 11 547

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

11 547 11 547

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 26 715 12 252

Sisseastumistasud 1 995 1 510

Mittesihtotstarbelised laekumised liikmetelt 0 18

Kokku liikmetelt saadud tasud 28 710 13 780

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 11 547 13 384

Kokku annetused ja toetused 11 547 13 384

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 0 18

Kokku annetused ja toetused 0 18

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 7 008 4 320

Sotsiaalmaksud 2 369 1 460

Kokku tööjõukulud 9 377 5 780

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 500 398

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 9 377 5 780



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Tartu Pereliit (registrikood: 80084885) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SVETLANA RODBAVER Juhatuse liige 28.06.2021

URMO KIVISELG Juhatuse liige 28.06.2021

JANNE AAN Juhatuse liige 28.06.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56862600

E-posti aadress tartupereliit@gmail.com

Veebilehe aadress https://www.lasterikkad.ee/tartumaa/


